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PBF kap 8 §2
Byggnadsnämndens tillsyn
om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning ansvarar 
byggnadsnämnden för tillsynen över att
1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen

och enligt föreskrifter i anslutning till lagen
2. bestämmelser i 8 kap 1-18 och 24-26§§ samt 9 och 10 kap plan-

och bygglagen och i anslutning föreskrifter följs i övrigt
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4/99

PBL kap 12 Byggnadsnämnden
7 § Byggnadsnämnden ska ha minst en person med 

arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till
personal i den omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt
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1.

Sedan 2 maj 2011 är det en lag
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PBL kap 12 Byggnadsnämnden
8 § Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, 
villkorsbesked, startbesked, slutbesked 
och ingripandebesked

2. beslut om lov
3. tekniskt samråd och slutsamråd
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på  

byggarbetsplatsen
5. upprättande av nybyggnadskartor
6. fastställning av arkivbeständiga handlingar
7. expidiering av kungörelse enligt 9 kap 41-41b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
(9. handläggning av OVK-tillsynen)
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Sedan 2 maj 2011 är det en lag 
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4/102

PBL kap 16 Bemyndiganden
Föreskrifter om funktionskontrollanter, kontroll-
ansvariga och sakkunniga
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen     

bestämmer får meddela
1. Föreskrifter om funktionskontrollanter  enligt 8 kap 25 §
2. föreskrifter om vad som i fråga om kunskap, erfarenhet 

och certifiering krävs av sådana kontrollansvariga och
sakkunniga som avses i 10 kap och 

3. de föreskrifter i övrigt om kontrollana som behövs 
utöver bestämmelserna i 10 kap 9-13 §§
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BFS 2011:16

§6 Behörighet får lämnas enligt följande:
Behörighet N Alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation

samt en – och två bostadshus med FT- och FTX-
ventilation

Behörighet K     Alla typer av ventilationssystem

 




image1.gif





BFS 2011:16

§19 Rapporteringsskyldighet
Certifierad funktionskontrollant ska varje år lämna in rapport
till certifieringsorganet…………
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4/37

Boverkets byggregler

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll 
av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga 
funktionskontrollanter, OVK (2011:16)
Föreskriver vilka byggnader och ventilationssystem som är helt 
undantagna från funktionskontroll 
Vilka intervaller som gäller som gäller för återkommande  
besiktning
Senareläggning av besiktningstidpunkter
Kompetenskrav på sakkunnig funktionskontrollant
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BFS 2011:16
§2 Undantag från funktionskontroll

en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk
frånluftsventilation utan återvinning

ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed
jämförlig näring

industribyggnader

byggnader för totalförsvaret och som är av hemlig natur
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BFS 2011:16
§3 Intervaller för återkommande besiktning 

3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av 
ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader 
och liknande med FT- och FTX-ventilation

6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX-
och S-ventilation
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BFS 2011:16
§4 Om de finns särskilda skäl, får den eller de kommunala nämnder 
som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, 
besluta om senareläggning av de besiktningstidpunkter som följer 
av 3 §
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Vilka regler om ventilation och 
inomhusmiljö finns det ?
Plan- och byggförordningen (2011:338)
3 kap Krav på byggnadsverk
9 § Egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, 
hälsa och miljö
9 § För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som anges i 8 kap 4 § första 

stycket 3 plan-och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant 
sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt 
inte som följd av:
1. utsläpp av giftig gas
2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften
3. farlig strålning
6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.
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Vilka regler om ventilation och 
inomhusmiljö finns det ?
Plan- och byggförordningen (2011:338)
3 kap Krav på byggnadsverk
10 § Egenskapskrav avseende säkerhet vid användning
10 § För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap 4 § första stycket 4 plan- och

bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid 
användning  eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, 
brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor
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Vilka regler om ventilation och 
inomhusmiljö finns det ?
Plan- och byggförordningen (2011:338)
3 kap Krav på byggnadsverk
13 § Egenskapskrav avseende skydd mot buller
13 § För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap 4 § första stycket 5 plan- och

bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, 
som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som
inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete
under tillfredställande förhållanden
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Vilka regler om ventilation och 
inomhusmiljö finns det ?
Plan- och byggförordningen (2011:338)
3 kap Krav på byggnadsverk
14 § Egenskapskrav avseende energihushållning och 

värmeisolering
14 § För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap 4 § första stycket 6 

plan- och  bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning 
och ventilation  vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn
till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för 
användarna tillfredställande 
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Byggnadsägarens fördel:
Lägre energiförbrukning
Mindre brukarklagomål
Lägre driftkostnader
Lägre underhållskostnader
Lägre förvaltningskostnader
Färre oplanerade driftstopp
Positivare myndighetskontakter
Bättre beslutsunderlag vid ändringar i byggnader
Byggnadens värde ökar
Engagerad driftpersonal
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Uppgifter för:
Byggnadsägare

1. Tillser att OVK-uppdraget beställs
2. Tillser att OVK utförs som 1:a besiktning eller åter-

kommande besiktning
3. Utser behörig OVK-besiktningsman.
4. Tillser att hyresgästen informeras om att OVK ska 

ske
5. Tillser att intyg om utförd OVK anslås på synlig plats.
6. Vidta åtgärder som behövs för att uppfylla lagens 

krav
7. Beställer vid behov erforderlig ombesiktning
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Uppgift för 
Besiktningsmannen
1. Söker behörighet som certifierad funktionskontrollant hos

av Swedac ackrediterat certifieringsorgan
2. Sänder in årlig rapportering till certifieringsorganet (utan

Anmodan)
3. Uppvisar giltigt godkännande som OVK-besiktningsman
4. Utför OVK-uppdrag enligt regelverket
5. Rekommenderas att medverka för att uppnå samsyn i 

OVK-frågor
6. Upprättar undertecknat OVK-protokoll som tillställs 

byggnadsägaren och byggnadsnämnden
7. Föreslår i samråd med byggnadsägaren när eventuell

påtalade anmärkningar bör vara avhjälpta och när 
ombesiktning kan ske
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Uppgift för  
OVK-tillsynen hos kommunens byggnadsnämnd

1. Bevakar att OVK utförs enligt regelverket
2. Bevakar att felavhjälpande sker av påtalade anmärkningar. 

fastställer avhjälpandetiden.
3. Registrerar inkomna protokoll och infodrar vid

behov kompletteringar.
4. Kontrollerar att protokollet kommer från besiktningsman 

med giltig behörighet
5. Arkiverar protokoll med sina bilagor     .
6. Handlägger frågor om OVK från hyresgäster m.fl. inom 

kommunen och tokar byggregler          
7. Bistå vid behov med kopior på protokoll
8. Samverkar med andra myndigheter i OVK-frågor
9. Beslutar om ny OVK-besiktningsman skall utses om den 

utsedda personen åsidosatt sina skyldigheter
10. Anmäler beslut enligt ovan till det ackrediterade

certifieringsorganet.
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PBL kap 11 §34
Om byggnadsnämnden finner att en funktionskontrollant som 
avses i 8 kap 25§ har åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden 

besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. 

Nämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat 
kontrollanten
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PBL kap 10
§3 Startbesked och slutbesked

§4 …inte tas i bruk
§6 kontrollplan

§9 kontrollansvarig
§14 Tekniskt samråd

§23 Byggnadsnämndens startbesked
§30 slutsamråd

§34 Byggnadsnämndens slutbesked
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PBL 8 kap 25 § 4/61

”Om det med stöd av 16 kap 11 § är särskilt förskrivet att funktion 
hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett 
tillfredställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 
3-6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig 
funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad 
för uppgiften…”

Föreskrifter om kontroll
PBL 16 kap 11 § ”Regeringen eller den myndighet  som regeringen 
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om kontroll av att 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 2, 5 och 6 § följs.”
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PBL 8 kap 4 §
Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § ”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är

väsentliga i frågan om
3. skydd mot hänsyn till hygien, hälsa och miljön (BBR kap 6)
4. säkerhet vid användning (BBR kap 8)
5. skydd mot buller (BBR kap 7)

6. energihushållning och värmeisolering (BBR kap 9)
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Vilka regler om ventilation och 
inomhusmiljö finns det ?
PBF
PBF 3 kap 9 § Egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien,        

hälsa och miljö

PBF 3 kap 10 § Egenskapskrav avseende säkerhet vid användning

PBF 3 kap 13 § Egenskapskrav avseende skydd mot buller

PBF 3 kap 14 § Egenskapskrav avseende energihushållning och
värmeisolering
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4/84

PBL kap 11 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

1§ 5. ingripande mot kontrollanter och kontrollansvariga
6. att förlägganden och förbud får förenas med vite    

eller ska genomföras omdelbart
8. anteckningar av förelägganden och förbud i 

fastighetsregistret samt verkan av förelägganden och 
förbud vid ägarbyte

9. byggsanktionsavgifter
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4/86

PBL kap 11 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

Ingripandebesked
7§ Om någon begär det, ska byggnadsnämnden i ett 

skriftligt ingripandebesked redovisa om det i frågan 
om ett visst byggnadsverk har vidtagits någon åtgärd 
som enligt nämndens bedömning motiverar ett 
ingripande enligt detta kapitel
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PBL kap 11 Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder

Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant eller 
kontrollansvarig
34§ Om byggnadsnämnden finner att en funktions-
kontrollant som avses i 8 kap 25§ har åsidosatt sina 
skyldigheter, får nämnden besluta att en annan 
funktionskontrollant ska utses. Nämnden ska anmäla 
sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.
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När skall OVK-reglerna tillämpas ?
PBF 5 kap Funktions- och säkerhetsåtgärder
Funktionskontroll av ventilationssystem
1 § ”För att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat enligt 8 
kap 25 § plan- och bygglagen  (2010:900) ska en byggnads ägare se 
till att funktion hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras 
innan systemet tas i bruk för första gången  (första besiktning) och 
därefter regelbundet vid återkommande  tillfällen (återkommande 
besiktning)
En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande 
besiktning”  

 




image1.gif





4/114

När skall OVK-reglerna tillämpas ?
PBF kap 5 §1
Första besiktning innan ett ventilationssystem första gången tas i 
bruk

Återkommande besiktning med olika intervaller beroende på av 
byggnad och ventilationssystem 
( Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16)
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När skall OVK-reglerna tillämpas ?
PBF 5 kap Funktions- och säkerhetsåtgärder
Funktionskontroll av ventilationssystem
2 § Kontroller vid första besiktning
3 § Kontroller vid återkommande besiktning
4 § Krav på protokoll
5 § Delgivning av protokoll
6 § Besiktningsintyg. Krav på byggnads ägaren
7 § Ventilationssystemet uppfyller ej kraven. Krav på byggnads

ägaren 
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PBF kap 7 Kontrollplan, funktionskontrollanter,
kontrollansvariga och sakkunniga

1§ Kontrollplaner
2§ Funktionskontrollanter, kontrollansvariga och

sakkunniga
3§ funktionskontrollant skall ha kunskap, erfarenhet

och lämplighet styrks med certifikat av visst slag
och tidsbegränsat

4§ Byggnadsnämnden ska godta certifierad 
kontrollansvariga och funktionskontrollanter samt
utlåtande från sakkunniga vars kompetens styrkts
genom certifikat  
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Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av 
ventilationssystem, OVKR (2012:7)
Generella rekommendationer om tillämpning av föreskrifterna i PBF 
5 kap 2-6 §§
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4/18

Skillnader i arbetsmiljölagstiftning och bygglagstiftning
Bygglagstiftningens krav ställs på byggherren (byggnads ägaren)
vid uppförande eller ändring av byggnader.
Arbetsmiljölagstiftningens krav ställs arbetsgivaren som bedriver 
verksamhet i byggnaden.
Ändringskrav kan ställas enligt arbetsmiljölagstiftningen på t ex 
ändring av ventilationen utan att ändring av byggnaden sker.
Arbetsmiljölagstiftningen gäller retroaktivt.
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Skillnader mellan arbetsmiljölagstiftning och OVK
Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla arbetslokaler och tar hänsyn 
till den aktuella verksamheten.
OVK däremot, omfattar kontroll av hur ventilationssystemet fungerar 
enligt bygglagstiftningens krav 
vid uppförandet eller ändringen  av ventilationssystem.
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Vad händer normalt hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?

I de flesta fall kan man urskilja fyra varianter av hanteringsrutiner för OVK-protokoll 
hos den kommunala handläggaren:

1 Godkänt OVK-protokoll, vid första eller återkommande besiktning
inkommer i rätt tid.

2 Icke godkänt OVK-protokoll, vid första eller återkommande besiktning, 
inkommer i rätt tid.

3 Protokoll från återkommande besiktning
inkommer ej inom föreskrivet intervall.

4 Protokoll från första besiktning, d v s innan anläggningen tas i bruk,
inkommer ej i rätt tid.
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Vad händer vid:

1 Godkänt OVK-protokoll, vid första eller återkommande 
besiktning inkommer i rätt tid.

Åtgärd
Är det godkänt, registreras det och arkiveras.  
Ingen vidare handläggning.

 




image1.gif





2 Icke godkänt OVK-protokoll, vid första eller återkommande besiktning, 
inkommer i rätt tid.

Åtgärd
2a Är det underkänt, registreras det.  Samtidigt tillskrivs byggnadens ägare om att 

underkänt protokoll inkommit.  (Exempel på brev: se bil 1.)

2b Om inget nytt godkänt protokoll inkommit inom 6 månader, sänds påminnelse 
om att ett sådant måste sändas in. (Exempel på brev: se bil 2.)

2c Om inget nytt protokoll inkommit efter ytterligare 1 månad, tillskrivs 
byggnadens ägare igen.  I detta brev förvarnas om att ärendet kommer att 
överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för avgörande om vite skall utdömas, 
om inget protokoll inkommer. (Exempel på brev: se bil 3.)
Till brevet fogas även vitesärendet. (Exempel på brev: se bil 4.)

I utdragna fall kan denna delgivning behöva utföras med hjälp av polis.
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 Fastighetsbeteckning 

  
 

          Bilaga 1 
 
 
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF 2011:338 
 
Enligt erhållna besiktningsprotokoll är följande system ej godkända.  
System: ……………………. 
 
 
Enligt PBF 2011:338, 5 kap 7 §  åligger det byggnadens ägare att snarast möjligt vidta de 
åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.  Dessa skall dock vara åtgärdade senast 
………………... 
 
När nytt protokoll över godkänd OVK-besiktning erhållits, registreras detta av kommunen 
 
Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid kan kommunen, med stöd av PBL 11 kap 
37 § förelägga byggnadens ägare med vite. 
 
Frågor om funktionskontrollen besvaras av: 
…………………………………… 
 
 
 
 
________________________ 
OVK-handläggare 
 
 


		

		Handläggare


   

		 Datum                                      Bilaga 1










		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		

		Fastighetsbeteckning



		

		















Bilaga 1

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF 2011:338

Enligt erhållna besiktningsprotokoll är följande system ej godkända. 


System: …………………….

Enligt PBF 2011:338, 5 kap 7 §  åligger det byggnadens ägare att snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.  Dessa skall dock vara åtgärdade senast ………………...


När nytt protokoll över godkänd OVK-besiktning erhållits, registreras detta av kommunen

Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid kan kommunen, med stöd av PBL 11 kap 37 § förelägga byggnadens ägare med vite.


Frågor om funktionskontrollen besvaras av:


……………………………………

________________________


OVK-handläggare

		









  
 
    

                                

 
 
   
   
   
   
   
   
 
 Fastighetsbeteckning 

  
 

          Bilaga 2 
 
 
Påminnelse om funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF 2011:338 
 
Enligt plan- och byggförordningen ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att 
byggnadsägaren  fullgör sina skyldigheter enligt förordningen och enligt de föreskrifter som 
meddelats med stöd av förordningen. 
 
Enligt erhållna besiktningsutlåtanden är följande system ej godkända: 
System: ………………………….. 
 
Av plan- och byggförordningen framgår av 5 kap 7 § att ”Om byggnadens ägare har 
anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som anges i 2 § 1 eller 
3 § 1, skall ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara 
uppfyllda.” 
 
Vi trots vårt meddelande dat                           ej erhållit protokoll från godkänd 
funktionskontroll av ovanstående ventilationssystem, ombedes Ni att snarast, dock senast 
……………………, inkomma med protokoll från utförda ombesiktningar. 
 
Ägare till byggnad, som inte låter kontrollera sin ventilationssystem, eller som underlåter att 
avhjälpa brister, kan föreläggas att fullgöra sina skyldigheter enligt   
11 kap. 19 § plan-och bygglagen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 11 kap. 37 §. 
 
Frågor om funktionskontrollen besvaras av: 
…………………………………………………. 
 
 
 
 
____________________ 
OVK-handläggare 
 


		

		   

		 Datum                             Bilaga 2







		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		

		Fastighetsbeteckning



		

		















Bilaga 2

Påminnelse om funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF 2011:338

Enligt plan- och byggförordningen ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att byggnadsägaren  fullgör sina skyldigheter enligt förordningen och enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.


Enligt erhållna besiktningsutlåtanden är följande system ej godkända:


System: …………………………..

Av plan- och byggförordningen framgår av 5 kap 7 § att ”Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som anges i 2 § 1 eller 3 § 1, skall ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.”

Vi trots vårt meddelande dat                           ej erhållit protokoll från godkänd funktionskontroll av ovanstående ventilationssystem, ombedes Ni att snarast, dock senast ……………………, inkomma med protokoll från utförda ombesiktningar.


Ägare till byggnad, som inte låter kontrollera sin ventilationssystem, eller som underlåter att avhjälpa brister, kan föreläggas att fullgöra sina skyldigheter enligt  


11 kap. 19 § plan-och bygglagen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 11 kap. 37 §.


Frågor om funktionskontrollen besvaras av:


………………………………………………….

____________________


OVK-handläggare





 
                                                                                                                                      
   
 
 
Brevet sänt med mottagningsbevis 
 
 
 
 
 
   Bilaga 3 
 
Angående funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ………………………… 
 
Ni har trots tidigare påminnelser ännu inte har låtit utföra obligatorisk funktionskontroll av kvarvarande icke godkända 
ventilationssystem i byggnaden på fastigheten ………………… i - komun, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp 
ärendet på nästa komunnämnd den ---------------- för beslut om vitesföreläggande. 
 
Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden samt kopior på besiktningsprotokoll. 
 
Har Ni några synpunkter i ärendet, ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
Byggnadsnämnden 
 
Bilaga 
Besiktningsprotokoll 
Förslag på beslut i byggnadsnämnden 
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Datum 









Brevet sänt med mottagningsbevis




Bilaga 3


Angående funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten …………………………

Ni har trots tidigare påminnelser ännu inte har låtit utföra obligatorisk funktionskontroll av kvarvarande icke godkända ventilationssystem i byggnaden på fastigheten ………………… i - komun, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp ärendet på nästa komunnämnd den ---------------- för beslut om vitesföreläggande.


Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden samt kopior på besiktningsprotokoll.


Har Ni några synpunkter i ärendet, ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den …………………………….

Med vänlig hälsning:


Byggnadsnämnden

Bilaga


Besiktningsprotokoll


Förslag på beslut i byggnadsnämnden


1

1 (1)







 
                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                 Bilaga 4 
 
 
Brevet sänt med mottagningsbevis 
Funktionskontroll av ventilationsanläggningen i byggnad på fastigheten ………………………. I -kommun, föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL  
 
 
Org.nr   
Adressat 
 
 FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
 att förelägga byggnadens ägare,…………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemen på fastigheten samt 
   
 att enligt 11 kap 40 och 41 § första stycket översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. 
 
BAKGRUND 
 
Enligt PBF 2011:338 skall fastigheter med FT eller FTX ventilation vara funktionskontrollerade senast …………………….. Om besiktningen 
föranleder anmärkningar bör anläggningen åtgärdas och ombesiktigas så att ett godkänt besiktningsresultat uppnås inom överenskommen tidpunkt. 
 
 
ÄRENDET 
 
Till byggnadsnämnden har……………… inlämnats besikningsprotokoll avseende funktionskontrollen av rubricerad byggnads ventilationssystem, 
varav ett system var underkänt:  ……………….(bilaga 1). 
 
Byggnadsnämnden bekräftade …………………… via brev till byggnadsägaren……………………. att ej godkänt protokoll inkommit och uppmanade 
byggnadsägaren att åtgärda underkända system och ombesiktiga desamma senast …………………………. (bilaga 2). 
Byggnadens ägare har inte inkommit med nytt protokoll inom föreskriven tid tillskrevs ägaren på nytt …………………. med uppmaning att inkomma 
med nya protokoll  senast ……………………. (bilaga 3). 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnadens ägare har till dags datum …………………. inte inkommit med protokoll avseende funktionskontrollen av rubricerad byggnads 
ventilationssystem. Trots flera uppmaningar från byggnadsnämndens sida har inte detta hörsammats av byggnadsägaren. Byggnadsnämnden bedömer 
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		Datum
























Bilaga 4


Brevet sänt med mottagningsbevis

Funktionskontroll av ventilationsanläggningen i byggnad på fastigheten ………………………. I -kommun, föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL


Org.nr



Adressat


FÖRSLAG TILL BESLUT



Byggnadsnämnden föreslås besluta 



att
förelägga byggnadens ägare,…………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemen på fastigheten samt



att
enligt 11 kap 40 och 41 § första stycket översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.


BAKGRUND


Enligt PBF 2011:338 skall fastigheter med FT eller FTX ventilation vara funktionskontrollerade senast …………………….. Om besiktningen föranleder anmärkningar bör anläggningen åtgärdas och ombesiktigas så att ett godkänt besiktningsresultat uppnås inom överenskommen tidpunkt.

ÄRENDET


Till byggnadsnämnden har……………… inlämnats besikningsprotokoll avseende funktionskontrollen av rubricerad byggnads ventilationssystem, varav ett system var underkänt:  ……………….(bilaga 1).


Byggnadsnämnden bekräftade …………………… via brev till byggnadsägaren……………………. att ej godkänt protokoll inkommit och uppmanade byggnadsägaren att åtgärda underkända system och ombesiktiga desamma senast …………………………. (bilaga 2).


Byggnadens ägare har inte inkommit med nytt protokoll inom föreskriven tid tillskrevs ägaren på nytt …………………. med uppmaning att inkomma med nya protokoll  senast ……………………. (bilaga 3).


Byggnadens ägare har till dags datum …………………. inte inkommit med protokoll avseende funktionskontrollen av rubricerad byggnads ventilationssystem. Trots flera uppmaningar från byggnadsnämndens sida har inte detta hörsammats av byggnadsägaren. Byggnadsnämnden bedömer att ett föreläggande om vite är väl motiverat. Byggnadsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare, …………………, att inom viss tid utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemet enligt PBF 2011:338.


Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörde att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.


Kontorets förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.


1 (1)
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3 Protokoll från återkommande besiktning inkommer ej inom föreskrivet 
intervall.

Åtgärd
3a Om inget protokoll inkommit inom föreskrivet intervall, tillskrivs 

byggnadens ägare med uppmaning om att inkomma med ett sådant. 
(Exempel på brev: se bil 8.)

3b Om inget protokoll inkommit inom 1 månad, sänds påminnelse om att ett 
sådant måste sändas in. (Exempel på brev: se bil 9.)

3c Om inget protokoll inkommit efter ytterligare 1 månad, tillskrivs 
byggnadens ägare igen. 
I detta brev förvarnas om att ärendet kommer att överlämnas till 
stadsbyggnadsnämnden för avgörande om vite skall utdömas, om inget 
protokoll inkommer. (Exempel på brev: se bil 10.)
Till brevet fogas även vitesärendet. (Exempel på brev: se bil 11.)
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 Fastighetsbeteckning 
  
 
 

      Bilaga 8 
 
 
 
 
FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 
 
 
I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i kraft 
2011-05-02, framgår att ”Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas 
i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen” (återkommande 
besiktning). 
 
Enligt lagen skall den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller. Tiderna för 
intervallerna är enligt följande schema: 
 
Kategori 1 2 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av  
                              ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och  
                              liknande med FT- och FTX-ventilation 
Kategori 2 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 
 
Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig.. 
 
Vi har ännu ej erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle varit utfört 
senast ……………., ombeds Ni snarast, dock senast ………….., inkomma med nämnda protokoll. 
 
Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av: 
 
 
 
___________________ 
OVK-handläggare 








                     Bilaga 8


		

		                                        

		 Datum







		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Fastighetsbeteckning



		

		











Bilaga 8

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM


I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att ”Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen” (återkommande besiktning).

Enligt lagen skall den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller. Tiderna för intervallerna är enligt följande schema:


Kategori 1
2 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av 


                              ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och 


                              liknande med FT- och FTX-ventilation

Kategori 2
6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig..


Vi har ännu ej erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, vilken skulle varit utfört senast ……………., ombeds Ni snarast, dock senast ………….., inkomma med nämnda protokoll.


Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av:


___________________


OVK-handläggare
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     Bilaga 9 
 
PÅMINNELSE OM FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 
 
 
I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011_338) som trädde i 
kraft 2011-05-02, framgår att ”Funktionskontroll skall ske innan ett ventilations-system första 
gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen” 
(återkommande besiktning). 
 
Enligt förordningen skall den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller. Tiderna 
för intervallerna är enligt följande schema: 
 
Kategori 1 2 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av  
                              ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och  
                              liknande med FT- och FTX-ventilation 
Kategori 2 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-
ventilation 
 
Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig.. 
 
Vi har, trots meddelande dat ……………., ännu ej erhållit protokoll över utförd 
återkommande besiktning, ombeds Ni att snarast, dock senast ……………., inkomma med 
nämnda protokoll. 
 
Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 
37 § plan- och bygglagen förelägga ägaren med vite. 
 
 
Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av: 
 
 
 
___________________ 
 


		

		 Datum                    Bilaga 9



		

		







		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Fastighetsbeteckning



		

		










Bilaga 9

PÅMINNELSE OM FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM


I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011_338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att ”Funktionskontroll skall ske innan ett ventilations-system första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen” (återkommande besiktning).

Enligt förordningen skall den återkommande besiktningen ske med fasta intervaller. Tiderna för intervallerna är enligt följande schema:


Kategori 1
2 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av 


                              ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och 


                              liknande med FT- och FTX-ventilation


Kategori 2
6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation


Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig..

Vi har, trots meddelande dat ……………., ännu ej erhållit protokoll över utförd återkommande besiktning, ombeds Ni att snarast, dock senast ……………., inkomma med nämnda protokoll.


Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 37 § plan- och bygglagen förelägga ägaren med vite.

Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av:


___________________


		









 
                                                                                                                                      
 
    
 
 
 
  
 

         Bilaga 10 
 
 
Angående funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten ……………….. 
 
Trots påminnelser, har Ni inte inkommit med protokoll över utförd obligatorisk 
funktionskontroll (PBF 2011:338) av ventilationssystem i byggnad på fastigheten 
………………, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp ärendet på nästa 
byggnadsnämndsmöte den ………… för beslut om vitesföreläggande. 
 
Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden. Har Ni några synpunkter i ärendet 
ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
 
 
 
 
Stadsbyggnadskontoret 
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Datum 



















Bilaga 10

Angående funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten ………………..

Trots påminnelser, har Ni inte inkommit med protokoll över utförd obligatorisk funktionskontroll (PBF 2011:338) av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ………………, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp ärendet på nästa byggnadsnämndsmöte den ………… för beslut om vitesföreläggande.


Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden. Har Ni några synpunkter i ärendet ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den …………………….


Med vänlig hälsning:


Stadsbyggnadskontoret


1 

1 (1)







 
                                                                                                                                   
 
   
 
 
 

                Bilaga 11 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
Funktionskontroll av ventilationsanläggningen på fastigheten ………………….., föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL  
 
Orgnr:   
Adressat 
   
 
 
 FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
 att förelägga byggnadens ägare,………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemen i byggnad på fastigheten samt 
 
 att enligt 11 kap 40 och 41 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAKGRUND 
 
Enligt PBF 2011:338 skall byggnader med ventilationsystem som tagits i bruk innan den 2 maj 2011 vara funktionskontrollerade inom viss tid. 
Funktionskontroll skall göras dels då innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk, dels vid återkommande besiktning. 
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Datum

























Bilaga 11


Byggnadsnämnden


Funktionskontroll av ventilationsanläggningen på fastigheten ………………….., föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL


Orgnr:



Adressat


FÖRSLAG TILL BESLUT



Byggnadsnämnden föreslås besluta 



att
förelägga byggnadens ägare,………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemen i byggnad på fastigheten samt



att
enligt 11 kap 40 och 41 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.


BAKGRUND


Enligt PBF 2011:338 skall byggnader med ventilationsystem som tagits i bruk innan den 2 maj 2011 vara funktionskontrollerade inom viss tid. Funktionskontroll skall göras dels då innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk, dels vid återkommande besiktning.


ÄRENDET


Byggnadens ägare har till dags datum,  …………….., ännu inte inkommet med ett protokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem.


Byggnadsnämnden har via brev till ………….. erinrat om att protokoll inte har inkommit och med anmaning att besiktning avseende funktionskontroll av ventilationsystem skall inkomma senast ……………….  (Bilaga 1) 


Byggnadens ägare har inte inkommet med ett protokoll inom föreskriven tid, tillskrevs byggnadens ägare på nytt, ……………….., med besked att inkomma med protokoll senast ……………..  (Bilaga 2)


Flera anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara väl motiverat. Byggnadsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare ………….., att inom viss tid utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemet.


Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. 


Kontorets förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.


___________________


1 (2)

2 (2)







 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

         Bilaga 12 
 

Utdrag av …………byggnadsnämnds protokoll ……………………. 
 
NR…………. 
Ingripande vid underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssy   
byggnad på fastigheten ……………………. - föreläggande och vite 
 
Chefen för distrikt väster har ingivit tjänsteskrivelse med därvid fogade handlin  
angående underlåtenhet att utföra föreskriven funktionskontroll av ventilationss   
byggnad på fastigheten ……………………, bil nr 1513 A-C. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med distriktschefens förslag 
 
att förelägga ………………… (orgnr) vid vite av 10.000 kronor att senast   

(1) månad från det han fått del av nämndens beslut ha utfört föreskrive  
funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten samt 

 
att enligt 11 kap 40 och 41 §§ plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivni  
 
Överklagandeanvisning I 
 
Vid protokollet 
 
……………. 
 
Rätt utdraget intygar 

         ………….. 
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Bilaga 12


Utdrag av …………byggnadsnämnds protokoll …………………….

Nr………….

Ingripande vid underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ……………………. - föreläggande och vite


Chefen för distrikt väster har ingivit tjänsteskrivelse med därvid fogade handlingar angående underlåtenhet att utföra föreskriven funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ……………………, bil nr 1513 A-C.


Nämnden beslutar i enlighet med distriktschefens förslag


att
förelägga ………………… (orgnr) vid vite av 10.000 kronor att senast inom en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut ha utfört föreskriven funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten samt


att
enligt 11 kap 40 och 41 §§ plan- och bygglagen översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


Överklagandeanvisning I


Vid protokollet


…………….

Rätt utdraget intygar

         …………..



1 (1)







          Bilaga 16 
 
 
 
Bilaga till beslut (Överklagandeanvisning I) 
 
 
 
 
 
 

         Bilaga 16 
Hur man överklagar 
 
Om Ni vill överklaga byggnadsnämndens beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen i 
…………………… län. Överklagandet skall dock skickas till 
………byggnadsnämnd, postnr och postadress. 
 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange datum för beslutet 
och besluts-/protokollsnummer) samt hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör 
också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras. 
 
Skrivelsen skall vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud, kan istället ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt sändas med. Uppge också adress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning 
så bör Ni skicka med dessa. 
 
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden detsamma 
jämte övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen. 
 
Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till 
byggnadsnämnden, tel ………………………... 
 
    ------------------------------ 












Bilaga 16


Bilaga till beslut (Överklagandeanvisning I)










Bilaga 16

Hur man överklagar


Om Ni vill överklaga byggnadsnämndens beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen i …………………… län. Överklagandet skall dock skickas till ………byggnadsnämnd, postnr och postadress.

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange datum för beslutet och besluts-/protokollsnummer) samt hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.


Skrivelsen skall vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud, kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt sändas med. Uppge också adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med dessa.


Byggnadsnämnden måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.


Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden detsamma jämte övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen.


Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till byggnadsnämnden, tel ………………………...






------------------------------




3 Protokoll från återkommande besiktning inkommer ej inom föreskrivet 
intervall forts…….

Åtgärd forts……
3d Om inget nytt protokoll inkommit efter denna påminnelse (3c), 

överlämnas ärendet till byggnadsnämnden. 
Beslut fattas i Byggnadsnämnden.
Beslutet skrivs dels in i fastighetsboken av tingsrätten, dels sänds det i 
rekommenderat brev till byggnadens ägare för delgivning. 
(Exempel på brev: se bil 12.  OBS till detta brev bifogas även kopior på de 
tidigare översända breven enl bilaga 11, 9, och 8, tillsammans med kopia 
på ”Överklagandeanvisning I”, bil.16)
I utdragna fall kan denna delgivning behöva utföras med hjälp av polis.

3e Om inget nytt protokoll ännu inkommit inom 1 månad efter att delgivning 
utförts, fastställs och utdöms vitet av Byggnadsnämnden. 
(Exempel på brev: se bil 6 och 7.)

 




image1.gif





 
                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 

            Bilaga 6 
 
Ansökan om utdömande av vite angående föreläggande avseende funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten…………………...med adress ……………. 
 
Org.nr     
 
Ägare:  
 
 FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
 att hos länsrätten ansöka om utdömande av vite enligt nämndens laga kraft vunna beslut   
 
 att uppdra åt nämndens sekreterare att inge nämnden ansökan samt 
  
 att underrätta byggnads ägaren ……………………………. om nämndens beslut 
 
 
 
  
 
 
 
ÄRENDET 
 
Vid byggnadsnämndens sammanträde …………… beslöts att förelägga ……………………. vid vite, 10 000 kr, att omedelbart låta utföra ombesiktning av ventilationssystemen, bilaga 1. 
 
………………… fick del av nämndens beslut ………………….. Nämndens beslut har vunnit laga kraft ………………….. 
 
Byggnadens ägare har ännu inte inkommet med godkända besiktningsprotokoll, vilket innebär att nämndens beslut inte efterkommits. 
 
Med hänsyn till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden ansöka hos länsrätten om utdömande av vite.  
 
   


		

		                                                                                                                                      Bilaga 6



Datum









Byggnadsnämnden














Bilaga 6


Ansökan om utdömande av vite angående föreläggande avseende funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten…………………...med adress …………….

Org.nr

  


Ägare:



FÖRSLAG TILL BESLUT



Byggnadsnämnden föreslås besluta 



att
hos länsrätten ansöka om utdömande av vite enligt nämndens laga kraft vunna beslut  



att
uppdra åt nämndens sekreterare att inge nämnden ansökan samt



att
underrätta byggnads ägaren ……………………………. om nämndens beslut


ÄRENDET


Vid byggnadsnämndens sammanträde …………… beslöts att förelägga ……………………. vid vite, 10 000 kr, att omedelbart låta utföra ombesiktning av ventilationssystemen, bilaga 1.


………………… fick del av nämndens beslut ………………….. Nämndens beslut har vunnit laga kraft …………………..


Byggnadens ägare har ännu inte inkommet med godkända besiktningsprotokoll, vilket innebär att nämndens beslut inte efterkommits.


Med hänsyn till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden ansöka hos länsrätten om utdömande av vite. 


1

1 (2)







 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

   Bilaga 7 
Till Länsrätten i  
 
 
 
Sökande   Byggnadsnämnden i 

 
 

Ombud    
 
Motpart    

 
Saken Ansökan om utdömande av vite enligt  

stadsbyggnadsnämndens beslut ……………..,  
nr  

 
   -------------------------------------------------------------- 
 
 
Som ombud för ……..byggnadsnämnd får jag härmed inge följande ansökan om 
utdömande av vite. 
 
Yrkande 
 
Byggnadsnämnden hemställer att länsrätten måtte utdöma vite på 10.000 kronor för 
……………………….. (orgnr) för underlåtenhet att utföra funktionskontroll av 
ventilationssystem i byggnad på fastigheten ………………….. 
 
Grunder för yrkandet. 
 
Bilagda utdrag ur byggnadsnämndens protokoll utvisar bl a nämndens beslut att hos 
länsrätten ansöka om utdömande av vitena samt att uppdra åt undertecknad att inge 
denna ansökan och föra nämndens talan i ärendet. 
 
I den i protokollsutdraget intagna tjänsteskrivelsen av chefen för ………. 
byggnadskontor ………………………., redogörs för fakta i ärendet. 
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Bilaga 7

Till Länsrätten i 

Sökande


Byggnadsnämnden i

Ombud




Motpart




Saken
Ansökan om utdömande av vite enligt 


stadsbyggnadsnämndens beslut …………….., 


nr 




--------------------------------------------------------------


Som ombud för ……..byggnadsnämnd får jag härmed inge följande ansökan om utdömande av vite.


Yrkande


Byggnadsnämnden hemställer att länsrätten måtte utdöma vite på 10.000 kronor för ……………………….. (orgnr) för underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten …………………..


Grunder för yrkandet.


Bilagda utdrag ur byggnadsnämndens protokoll utvisar bl a nämndens beslut att hos länsrätten ansöka om utdömande av vitena samt att uppdra åt undertecknad att inge denna ansökan och föra nämndens talan i ärendet.


I den i protokollsutdraget intagna tjänsteskrivelsen av chefen för ………. byggnadskontor ………………………., redogörs för fakta i ärendet.


Motparten har underrättats om denna ansökan


Bevis


1. Utdrag ur Fastighetsdatasystemet, ………….

2. Vid en eventuell muntlig förhandling kan byggnadnämndens handläggare, ………………………………. kallas till förhör.


Ort och datum

……………………………..


Namn


På byggnadsnämndens uppdrag



2 (2)







4 Protokoll från första besiktning, d v s innan anläggningen tas i bruk, 
inkommer ej i rätt tid.

Åtgärder
4a Om myndigheten fått kännedom om en anläggning som tagits i bruk, 

utan föregående OVK-besiktning, tillskrivs byggnadens ägare med 
uppmaning om att utföra besiktning och inkomma med ett protokoll. 
(Exempel på brev: se bil 13.)

4b Om inget protokoll inkommit inom 1 månad, sänds påminnelse om att 
ett sådant måste sändas in. (Exempel på brev: se bil 14.)

4c Om inget protokoll inkommit efter ytterligare 1 månad, tillskrivs 
byggnadens ägare igen.  I detta brev förvarnas om att ärendet kommer 
att överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för avgörande om vite skall 
utdömas, om inget protokoll inkommer. (Exempel på brev: se bil 10.)
Till brevet fogas även vitesärendet. (Exempel på brev: se bil 11.)
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  Bilaga 13 
   
 
 Fastighetsbeteckning 
  
 
 
FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 
 
I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i 
kraft 2011-05-02, framgår att "Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem 
första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande 
tillfällen"(återkommande besiktning) 
 
Funktionskontrollen skall vara utförd senast ……………. för byggnader med Från- och 
Tilluftssystem och för byggnader med Frånlufts- eller Självdragssystem senast 
………………., och för en- och tvåbostadshus med Frånluft- och Tilluftsventilation senast 
………………… 
 
En- och tvåbostadshus med Frånlufts- eller Självdragsventilation ingår ej i den återkommande 
besiktningen av obligatoriska funktionskontrollen . 
 
Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig funktionskontrollant. 
 
Enär vi ännu ej erhållit protokoll över utförd första besiktning, ombedes Ni att snarast, dock 
senast …………………, inkomma med ovannämnda protokoll. 
 
 
 
Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av: 
 
 
 
 
 
........................................ 
 
 
 


		

		   

		 Datum                              Bilaga 13


 







		

		

		Bilaga 13



		

		

		





		

		Fastighetsbeteckning



		

		





FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM


I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att "Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen"(återkommande besiktning)

Funktionskontrollen skall vara utförd senast ……………. för byggnader med Från- och Tilluftssystem och för byggnader med Frånlufts- eller Självdragssystem senast ………………., och för en- och tvåbostadshus med Frånluft- och Tilluftsventilation senast …………………

En- och tvåbostadshus med Frånlufts- eller Självdragsventilation ingår ej i den återkommande besiktningen av obligatoriska funktionskontrollen .


Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig funktionskontrollant.


Enär vi ännu ej erhållit protokoll över utförd första besiktning, ombedes Ni att snarast, dock senast …………………, inkomma med ovannämnda protokoll.


Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av:


........................................




                 
                                                          
 
 
    

                                  

 
 
 
 
   
  

 Bilaga 14 
 
 Fastighetsbeteckning 
  
 
 
 
PÅMINNELSE OM FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 
 
I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i 
kraft 2011-05-02, framgår att "Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem 
första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande 
tillfällen"(återkommande besiktning) 
 
Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig. 
 
 Vi har, trots meddelande daterat ……………., ännu ej erhållit protokoll över utförd första 
besiktning. Ni ombeds att snarast, dock senast …………, inkomma med ovannämnda 
protokoll. 
 
Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 
37 § plan- och bygglagen förelägga ägaren med vite. 
 
 
Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av: 
 
 
 
..................................... 
 
 


		

		   

		Datum                                Bilaga 14







		

		

		



		

		

		
Bilaga 14





		

		Fastighetsbeteckning



		

		





PÅMINNELSE OM FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM


I lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (PBF 2011:338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att "Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen"(återkommande besiktning)

Kontrollen skall utföras av certifierad sakkunnig.


 Vi har, trots meddelande daterat ……………., ännu ej erhållit protokoll över utförd första besiktning. Ni ombeds att snarast, dock senast …………, inkomma med ovannämnda protokoll.


Om protokoll inte inkommer inom föreskriven tid, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 37 § plan- och bygglagen förelägga ägaren med vite.

Frågor ang. funktionskontrollen besvaras av:

.....................................


		









 
                                                                                                                                      
 
    
 
 
 
  

        Bilaga 10 
 
 
 
Angående funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten ……………….. 
 
Trots påminnelser, har Ni inte inkommit med protokoll över utförd obligatorisk 
funktionskontroll (PBF 2011:338) av ventilationssystem i byggnad på fastigheten 
………………, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp ärendet på nästa 
byggnadsnämndsmöte den ………… för beslut om vitesföreläggande. 
 
Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden. Har Ni några synpunkter i ärendet 
ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
 
 
 
 
Stadsbyggnadskontoret 


		

		                                                                                                                                    Bilaga 10



Datum 


















Bilaga 10

Angående funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten ………………..

Trots påminnelser, har Ni inte inkommit med protokoll över utförd obligatorisk funktionskontroll (PBF 2011:338) av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ………………, har byggnadsnämnden för avsikt att ta upp ärendet på nästa byggnadsnämndsmöte den ………… för beslut om vitesföreläggande.


Bilagt finns förslag till beslut i byggnadsnämnden. Har Ni några synpunkter i ärendet ber vi Er att skriftligen inkomma med dessa senast den …………………….


Med vänlig hälsning:


Stadsbyggnadskontoret


1 

1 (1)







 
                                                                                                                                   
 
   
 
 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 
 

                     Bilaga 11 
 
Funktionskontroll av ventilationsanläggningen på fastigheten ………………….., föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL  
 
Orgnr:   
Adressat 
   
 
 
 FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
 att förelägga byggnadens ägare,………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra 

funktionskontroll avseende ventilationssystemen i byggnad på fastigheten samt 
 
 att enligt 11 kap 40 och 41 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAKGRUND 
 
Enligt PBF 2011:338 skall byggnader med ventilationsystem som tagits i bruk innan den 2 maj 2011 vara funktionskontrollerade 
inom viss tid. Funktionskontroll skall göras dels då innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk, dels vid återkommande besiktning. 
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Datum









Byggnadsnämnden



                    Bilaga 11

Funktionskontroll av ventilationsanläggningen på fastigheten ………………….., föreläggande enligt 11 kap 19 § PBL


Orgnr:



Adressat


FÖRSLAG TILL BESLUT



Byggnadsnämnden föreslås besluta 



att
förelägga byggnadens ägare,………….., vid vite att senast en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemen i byggnad på fastigheten samt



att
enligt 11 kap 40 och 41 § översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.


BAKGRUND


Enligt PBF 2011:338 skall byggnader med ventilationsystem som tagits i bruk innan den 2 maj 2011 vara funktionskontrollerade inom viss tid. Funktionskontroll skall göras dels då innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk, dels vid återkommande besiktning.


ÄRENDET


Byggnadens ägare har till dags datum,  …………….., ännu inte inkommet med ett protokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem.


Byggnadsnämnden har via brev till ………….. erinrat om att protokoll inte har inkommit och med anmaning att besiktning avseende funktionskontroll av ventilationsystem skall inkomma senast ……………….  (Bilaga 1) 


Byggnadens ägare har inte inkommet med ett protokoll inom föreskriven tid, tillskrevs byggnadens ägare på nytt, ……………….., med besked att inkomma med protokoll senast ……………..  (Bilaga 2)


Flera anmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara väl motiverat. Byggnadsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadens ägare ………….., att inom viss tid utföra funktionskontrollen avseende ventilationssystemet.


Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. 


Kontorets förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.


___________________


1 (2)

2 (2)







4 Protokoll från första besiktning, d v s innan anläggningen tas i bruk, 
inkommer ej i rätt tid forts …….,

Åtgärder forts …….. 
4d Om inget nytt protokoll inkommit efter denna påminnelse (4c), 

överlämnas ärendet till byggnadsnämnden. 
Beslut fattas i Byggnadsnämnden.
Beslutet skrivs dels in i fastighetsboken av tingsrätten, dels sänds det i 
rekommenderat brev till byggnadens ägare för delgivning. 
(Exempel på brev: se bil 12.)
I utdragna fall kan denna delgivning behöva utföras med hjälp av polis.

4e Om inget nytt protokoll ännu inkommit inom 1 månad efter att 
delgivning utförts, fastställs och utdöms vitet av Byggnadsnämnden. 
(Exempel på brev: se bil 6 och 7.)
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         Bilaga12 
 

Utdrag av …………byggnadsnämnds protokoll ……………………. 
 
NR…………. 
Ingripande vid underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssy   
byggnad på fastigheten ……………………. - föreläggande och vite 
 
Chefen för distrikt väster har ingivit tjänsteskrivelse med därvid fogade handlin  
angående underlåtenhet att utföra föreskriven funktionskontroll av ventilationss   
byggnad på fastigheten ……………………, bil nr 1513 A-C. 
 
Nämnden beslutar i enlighet med distriktschefens förslag 
 
att förelägga ………………… (orgnr) vid vite av 10.000 kronor att senast   

(1) månad från det han fått del av nämndens beslut ha utfört föreskrive  
funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten samt 

 
att enligt 11 kap 40 och 41 §§ plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivni  
 
Överklagandeanvisning I 
 
Vid protokollet 
 
……………. 
 
Rätt utdraget intygar 

         ………….. 
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Bilaga12


Utdrag av …………byggnadsnämnds protokoll …………………….

Nr………….

Ingripande vid underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ……………………. - föreläggande och vite


Chefen för distrikt väster har ingivit tjänsteskrivelse med därvid fogade handlingar angående underlåtenhet att utföra föreskriven funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten ……………………, bil nr 1513 A-C.


Nämnden beslutar i enlighet med distriktschefens förslag


att
förelägga ………………… (orgnr) vid vite av 10.000 kronor att senast inom en (1) månad från det han fått del av nämndens beslut ha utfört föreskriven funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten samt


att
enligt 11 kap 40 och 41 §§ plan- och bygglagen översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.


Överklagandeanvisning I


Vid protokollet


…………….

Rätt utdraget intygar

         …………..



1 (1)







 
                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 

   Bilaga 6 
 
Ansökan om utdömande av vite angående föreläggande avseende funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på 
fastigheten…………………...med adress ……………. 
 
Org.nr     
 
Ägare:  
 
 FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
 att hos länsrätten ansöka om utdömande av vite enligt nämndens laga kraft vunna beslut   
 
 att uppdra åt nämndens sekreterare att inge nämnden ansökan samt 
  
 att underrätta byggnads ägaren ……………………………. om nämndens beslut 
 
 
 
  
 
 
 
ÄRENDET 
 
Vid byggnadsnämndens sammanträde …………… beslöts att förelägga ……………………. vid vite, 10 000 kr, att 
omedelbart låta utföra ombesiktning av ventilationssystemen, bilaga 1. 
 
………………… fick del av nämndens beslut ………………….. Nämndens beslut har vunnit laga kraft 
………………….. 
 
Byggnadens ägare har ännu inte inkommet med godkända besiktningsprotokoll, vilket innebär att nämndens beslut inte 
efterkommits. 
 
Med hänsyn till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden ansöka hos länsrätten om utdömande av vite.  
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Datum









Byggnadsnämnden





Bilaga 6

Ansökan om utdömande av vite angående föreläggande avseende funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten…………………...med adress …………….

Org.nr

  


Ägare:



FÖRSLAG TILL BESLUT



Byggnadsnämnden föreslås besluta 



att
hos länsrätten ansöka om utdömande av vite enligt nämndens laga kraft vunna beslut  



att
uppdra åt nämndens sekreterare att inge nämnden ansökan samt



att
underrätta byggnads ägaren ……………………………. om nämndens beslut


ÄRENDET


Vid byggnadsnämndens sammanträde …………… beslöts att förelägga ……………………. vid vite, 10 000 kr, att omedelbart låta utföra ombesiktning av ventilationssystemen, bilaga 1.


………………… fick del av nämndens beslut ………………….. Nämndens beslut har vunnit laga kraft …………………..


Byggnadens ägare har ännu inte inkommet med godkända besiktningsprotokoll, vilket innebär att nämndens beslut inte efterkommits.


Med hänsyn till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden ansöka hos länsrätten om utdömande av vite. 


1

1 (2)







 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Till Länsrätten i  
 
 
 
Sökande   Byggnadsnämnden i 

 
 

Ombud    

         Bilaga 7 
Motpart    

 
Saken Ansökan om utdömande av vite enligt  

stadsbyggnadsnämndens beslut ……………..,  
nr  

 
   -------------------------------------------------------------- 
 
 
Som ombud för ……..byggnadsnämnd får jag härmed inge följande ansökan om 
utdömande av vite. 
 
Yrkande 
 
Byggnadsnämnden hemställer att länsrätten måtte utdöma vite på 10.000 kronor för 
……………………….. (orgnr) för underlåtenhet att utföra funktionskontroll av 
ventilationssystem i byggnad på fastigheten ………………….. 
 
Grunder för yrkandet. 
 
Bilagda utdrag ur byggnadsnämndens protokoll utvisar bl a nämndens beslut att hos 
länsrätten ansöka om utdömande av vitena samt att uppdra åt undertecknad att inge 
denna ansökan och föra nämndens talan i ärendet. 
 
I den i protokollsutdraget intagna tjänsteskrivelsen av chefen för ………. 
byggnadskontor ………………………., redogörs för fakta i ärendet. 
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Till Länsrätten i 

Sökande


Byggnadsnämnden i

Ombud













Bilaga 7

Motpart




Saken
Ansökan om utdömande av vite enligt 


stadsbyggnadsnämndens beslut …………….., 


nr 




--------------------------------------------------------------


Som ombud för ……..byggnadsnämnd får jag härmed inge följande ansökan om utdömande av vite.


Yrkande


Byggnadsnämnden hemställer att länsrätten måtte utdöma vite på 10.000 kronor för ……………………….. (orgnr) för underlåtenhet att utföra funktionskontroll av ventilationssystem i byggnad på fastigheten …………………..


Grunder för yrkandet.


Bilagda utdrag ur byggnadsnämndens protokoll utvisar bl a nämndens beslut att hos länsrätten ansöka om utdömande av vitena samt att uppdra åt undertecknad att inge denna ansökan och föra nämndens talan i ärendet.


I den i protokollsutdraget intagna tjänsteskrivelsen av chefen för ………. byggnadskontor ………………………., redogörs för fakta i ärendet.


Motparten har underrättats om denna ansökan


Bevis


1. Utdrag ur Fastighetsdatasystemet, ………….

2. Vid en eventuell muntlig förhandling kan byggnadnämndens handläggare, ………………………………. kallas till förhör.


Ort och datum

……………………………..


Namn


På byggnadsnämndens uppdrag



2 (2)







Anstånd

Exempel på brev med svar på insänd ansökan gällande anstånd med 
funktionskontrollens genomförande (Bilaga 15)

Överklagande
”Överklagandeanvisning I” (Bilaga 16).
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            Bilaga 15 
   

  Namn Namn 
  Adress 
  Post adress 
   
   
 
Fastighet:  
 
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2011:338 
 
Ni har i Ert brev daterat ……………….. begärt anstånd med genomförandet av 
ombesiktning avseende funktionskontrollen av ventilationssysten i byggnad på  
rubricerade fastighet. 
 
Byggnadsnämnden kan,  om de finns särskilda skäl och med stöd av SFS 2011:338, 4 § 
besluta om senareläggning av de besiktningstidpunkter som följer av 3 § 
 
Med hänvisning till i Ert brev angivna skäl*, godtages att tidpunkt för ombesiktning 
framflyttas tills dess lokalen utnyttjas. Dock skall kontrollen utföras senast 
……………… 
 
 
Frågor om funktionskontrollen besvaras av: 
OVK-handläggaren Namn Namn  tel 000000 
 
 
*Observera att för åtgärder enligt 9 kap i Plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov eller 
bygganmälan 
 
 
 
 
_________________ 
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		Namn Namn



		

		

		Adress



		

		

		Post adress



		

		

		



		

		

		





Fastighet: 

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2011:338

Ni har i Ert brev daterat ……………….. begärt anstånd med genomförandet av ombesiktning avseende funktionskontrollen av ventilationssysten i byggnad på  rubricerade fastighet.

Byggnadsnämnden kan,  om de finns särskilda skäl och med stöd av SFS 2011:338, 4 § besluta om senareläggning av de besiktningstidpunkter som följer av 3 §


Med hänvisning till i Ert brev angivna skäl*, godtages att tidpunkt för ombesiktning framflyttas tills dess lokalen utnyttjas. Dock skall kontrollen utföras senast ………………

Frågor om funktionskontrollen besvaras av:


OVK-handläggaren Namn Namn  tel 000000


*Observera att för åtgärder enligt 9 kap i Plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov eller bygganmälan


_________________


		









        Bilaga 16 
 
 
 
Bilaga till beslut (Överklagandeanvisning I) 
 
 
 
 
 
 
 

Hur man överklagar 
 
Om Ni vill överklaga byggnadsnämndens beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen i 
…………………… län. Överklagandet skall dock skickas till 
………byggnadsnämnd, postnr och postadress. 
 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange datum för beslutet 
och besluts-/protokollsnummer) samt hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör 
också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras. 
 
Skrivelsen skall vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud, kan istället ombudet 
underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt sändas med. Uppge också adress och 
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning 
så bör Ni skicka med dessa. 
 
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den 
dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden detsamma 
jämte övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen. 
 
Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till 
byggnadsnämnden, tel ………………………... 
 
    ------------------------------ 










Bilaga 16


Bilaga till beslut (Överklagandeanvisning I)

Hur man överklagar


Om Ni vill överklaga byggnadsnämndens beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen i …………………… län. Överklagandet skall dock skickas till ………byggnadsnämnd, postnr och postadress.

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange datum för beslutet och besluts-/protokollsnummer) samt hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.


Skrivelsen skall vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud, kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt sändas med. Uppge också adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med dessa.


Byggnadsnämnden måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.


Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden detsamma jämte övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen.


Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till byggnadsnämnden, tel ………………………...






------------------------------




Förklaringar
För alternativ 2, 3 och 4 gäller att om 
byggnadens ägare, trots utdömt vite, ej åtlyder 
beslutet, beslutas om ett nytt 
vitesföreläggande på ett högre belopp.

Om däremot byggnadens ägare under någon 
del av de ovan beskrivna processerna tar sitt 
förnuft till fånga och utför det som ålagts 
honom, avbryts den ”rättsliga” processen och 
man startar om på nytt.

Dock gäller att om ärendet gått till utdömt vite, 
måste detta betalas och först därefter startar 
man om på nytt.  D v s protokoll måste sändas 
in till myndigheten under alla förhållanden.

Dessutom bifogas exempel på brev med svar 
på insänd ansökan gällande anstånd med 
funktionskontrollens genomförande (Bilaga 15)
samt ”Överklagandeanvisning I” (Bilaga 16).
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	���������������                                                                                                  4/114�När skall OVK-reglerna tillämpas ?�PBF kap 5 §1�Första besiktning innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk��Återkommande besiktning med olika intervaller beroende på av byggnad och ventilationssystem �( Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16)���  �	�����	���� �������
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	����������������������                                                                 4/47     ���     �Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKR (2012:7)�Generella rekommendationer om tillämpning av föreskrifterna i PBF 5 kap 2-6 §§����������������  �	�����	���� �������
	��������������������������                                                              4/18�Skillnader i arbetsmiljölagstiftning och bygglagstiftning�Bygglagstiftningens krav ställs på byggherren (byggnads ägaren)�vid uppförande eller ändring av byggnader.�Arbetsmiljölagstiftningens krav ställs arbetsgivaren som bedriver verksamhet i byggnaden.�Ändringskrav kan ställas enligt arbetsmiljölagstiftningen på t ex ändring av ventilationen utan att ändring av byggnaden sker.�Arbetsmiljölagstiftningen gäller retroaktivt.��������������������  �	�����	���� �������
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